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lk hoop dat deze Orlon

Expres nog net voor de Kerst-

dagen ultkomt en b[ de

leden ln de bus valt. Mocht

dat nlet zo zlln dan in leder

geval dlrect daarna.

We hebben er hard aangewerkt
om deze uitgave nog op tijd er
uit te krijgen , zodat we jullie allen
nog een paar heel fijne feest-

dagen kunnen toewensen. Mocht
deze Orion Expres evenwel net na

de kerstdagen binnen komen dan
blijft het voor ons een wens, maar
het is voor jullie reeds een weet of
die wens ook is uitgekomen.
De goede bedoelingen blijven
derhalve overeind. Maar op welk
moment danook deze uitgave bij
jullie onder ogen kom! we wen-
sen jullie zeker en heel goed 1999
toe. En we bedenken ons daarbij
dat 1999 wel een heel bijzonder
jaar gaat worden. Het is het jaar

waarin Orion moet laten zien dat
het klaar is voor de grote sprong
naar de nationale top, en klaar is

voor de sprong naar de volgende
eeuw.

Er moet nog veel gebeuren, maar
met een voltallig bestuur moet
dat toch zeker lukken.

Nu betekent het hebben van een

voltallig bestuur evenwel niet dat
daarmee de goede oude tijd van

"laat dat maar aan het bestuur

over" of "dat moet het bestuur

maar doen" weer kan herleven.
Nee, en dat wens ik het bestuur
zeker toe, dat het kan besturen en
dat er veel leden zijn die bereid
zijn om samen met dat bestuur
Orion voort te stouwen in de rich-
ting die we met zijn allen zo

graag willen. Een paar hele fijne
feestdagen en een heel gelukkig

1999 toegewenst voor allen die
binnen en buiten de club Nefit
Orion een warm hart toedragen.

Wiebe vqn de Sluis

voor ledereen vaak een druk-

ke maand. Uw yoorzltter

"boÍt" daarblj nbg eens extra

door op 2 december jarlg te

zljn.

Vroeger had ik de indruk dat deze

datum invloed had op de
geschenken dat ik op 2 en op 5
december kreeg. Druk is de
maand ook door de organisatie
van de ledenvergadering en de
Sinterklaasactie o.l.v. Ruud Hof-

RES
land. Naar verwachting heeft

deze aktie ook dit jaar rveerveel

kinderen maar ook onze penning-
meester tevreden gesteld.

ln deze laatste editie stel ik vast

dat Orion terug kan zien op een

enerverend jaar, waarin veel is

gebeurd op het gebied van spon-
soring en prestaties en waarin het
aantal jeugdleden gelukkig weer
is gegroeid. Het nieuwe bestuur is

op de ledenvergadering voorge-
steld. Het is prettig dat we nu

weer een compleet bestuur heb-
ben en enthousiaste Orionners

bereid hier vrijde tijd in te steken,

naast de tijd die men vaak anders-
zins al in de vereniging steekt.

Celukkig kent onze vereniging
een groot aantal vrijwilligers,

waardoor de vele activiteiten over
het algemeen goed georganiseerd

kunnen worden. Deze maand
hebben we nog een overleg met
wethouder Veltman over de

mogelijkheden om de sporthal
wat meer geschikt te maken om
te kunnen voldoen aan de eisen

van deze tijd, van zowel spelers

als gasten. Bedoeling is voorts om
in januari een nieuwjaarsreceptie
te organiseren, voor kaderleden

en sponsoren. Plaats en datum
hoort u later via een speciale uit-
nodiging!

Craag wil ik tot slot wederom
iedereen bedanken voor zijn of
haar inzet voor Orion dit afgelo-
pen jaar en wens ik u allen hele

fijne feestdagen, een prettige jaar-

wisseling en een gezond en spor-
tief 1999.

Met sportieve groet,

Koos Kuiper

De december-maand ls

ORION EX
Van de redaktietafel

Woord
van de
voor-
z i t t e r



Op woensdag 9 decem-

ber 1998 vond de algemene

ledenvergaderlng plaats.

Het bestuur nodigde alle leden

dringend uit om aanwezig te zijn

in de kantine van het sportcen-

trum Rozengaarde. Maar om

20.00 uur, na het eerste kopje

koffie, kon de voozitter slechts

zo'n 20 leden welkom heten. Dat

is voor Orion begrippen nog niet

een zo heel erg slecht, maar

gehoopt wordt altijd op een

grotere betrokkenheid bij het wel

en wee van de vereniging.

Voorzitter Koos Kuiper sprak bij

zijn opening de hoop uit dat de

vergadering vlot zou verlopen

maar kon toen nog niet bevroe-

den dat hij ruim een uur later de

vergadering al weer kon sluiten,

Na de "Mededelingen en ingeko-

men stukken", met de nodige

berichten van verhindering en de

"Notulen van de vorige vergade-

ring" kwam de bespreking van

het jaarverslag van de vereniging

over het verenigingsjaar 19971
'l 998 aan de orde. Hier werd het

ontbreken van het verslag van de

Jeugdcommissie in Orion Expres

genoemd. Maar voor belangstel-

lenden had de sekretaris deze ter

vergadering uitgereikt. Erger von-

den de leden het ontbreken van

het verslag van de rekreanten en

van de totale herenlijn. Heren i
was wel genoemd maar de rest

was achterwege gebleven. De

sekretaris zegde toe dit gemis

goed te zullen maken.

Opnleuw verlles
Crote discussie ontstond bij het

Financieel verslag over het afgelo-

pen boekjaar. Door ziekte van Jan

Peet was het bestuur niet in staat

een goed ovezicht voor te leg-

gen. De opvolger van Jan heeft

alles in het werk gesteld om als-

nog een goed beeld over het

afgelopen jaar op te stellen, maar

is daar slechts gedeeltelijk in

geslaagd. De vergadering kreeg

een voorlopig beeld en een toe-

lichting. Dat beeld als niet erg

gunstig, om niet het rvoord

teleurstellend te gebrulken.

Een fors verlies, veroozaakt door

tegenvallende contri butie-

inkomsten en extra onkosten

zorgen er voor dat de balans van

de vereniging nog verder in de

min komt te staan. Omdat het

definitieve overzicht nog moet

worden op-gemaakt en pas 24

uur voor de vergadering een

voorlopig beeld kon worden

opgesteld, heeft ook de kascom-

missie haar werk niet kunnen

doen. Besloten werd dan ook om

de definitieve afhandeling van het

Financieel verslag op de voorjaars-

vergadering te laten plaatsvinden.

De h uidige kascontrole-commis-

sie.bestaat uit Paul van Mierlo en

Eric Schmidt.

Beide treden af en worden ver-

vangen door Hans Albers, Bouke

Hellinga en Cindy Rougoor.

Door het ontbreken van een goed

financieel verslag kan ook de aan-

gepaste begroting voor I 998/
'I 999 niet in behandeling worden

genomen. Wel wordt aanvaard

dat het voorgelegde stuk als

werkbegroting kan dienen, met

de nadrukkelijke opdracht de kos-

ten zeer goed in de hand te hou-

den om daarmee een stuk van

het tekort over het afgelopen jaar

weer goed te kunnen maken.

Uit het oveaicht van de stand

van zaken wat betreft de spon-

soring put het bestuur de moed

om voort te gaan.

Ondanks de sterke concurrentie

van "De Craafschap" zijn we er

opnieuw in geslaagd om voor dit

seizoen meer opbrengsten uit

sponsoring binnen te krijgen.

Elndelllk weer
compleet bestuur

Het agendapunt "Bestuursver-

kiezing" werd snel afgehandeld.

De voorgedragen kandidaten

werden allen aangenomen.

Dat betekent dat penningmeester

Jan Peet wordt opgevolgd door

Jan Kroon, secretaris Wim

Boonekamp op zijn plek blijft, de

vacature voor de dameslijn wordt

ingevuld met Lou Fokkinga, voor

de herenlijn komt Ceorge de Jong

in het bestuur en voor de ieugd
wordt Henk Bazen aangesteld.

Met deze benoemingen is het

bestuur voor het eerst sinds vele

jaren weer compleet, hetgeen

door de voorzitter zeer wordt
gewaardeerd.

Na wat vooruitkijken op de spor-

tieve prestaties van de hoogste

teams en de ontwikkelingen

omtrent het ontstaan van een

klasse tussen de eerste en de ere-

divisie volgt de rondvraag en

sluiting van een geanimeerde ver-

gadering.

Verslag van
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- op de aangegeven tijden wedstrijdformulieren afhalen bij het wedstrijdsekretariaat (tot de winterstop bij
Ruud Hofland en daarna bijWim Boonekamp)

- Een half uur voor aanvang van de wedstrijden aanwezig zijn in de hal. Dat is nodig om de velden op te
zetten en de scheidsrechters te ontvangen.

- verantwoordelijk voor de ballen. ln elk van de twee ballenwagens behoren 20 ballen aanwezig te zijn.
Controleer dit voor aanvang en na afloop van de dienst!! Als er ballen worden vermist zoek dan ook in de
kleedkamers, toestelhokken, op de tribunes en achter de schermen. (Elke vermiste bal kost al gauw
f 75 1100,-) Vermissing van bailen moetworden gemerd bij Ruud of wim.
Ki.ik of de scheidrechters aanwezig zijn. Als een scheidsrechter niet komt opdagen,
vanger' lndien nodig scheidsrechters bellen. De lijst van scheidsrechters vindt men
Konsumptiebonnen uitreiken aan de scheidsrechters
Velden tijdig opbouwen en na afloop weer opruimen.

zorg dan voor een ver-
in de wedstrijdmap.

op de zaterdagen waarop Dames 1 en/of Heren 'l thuis spelen moeten ook recrame borden worden geplaatst- Ïellen bij de wedstrijden (behalve bij Dames 1,2 en 3 en Heren I en 2. Hier wordt het feitelijke tellen door
speciaal geinstrueerde telsters gedaan. Maar bij de wedstrijden van Dames I en Heren I moet de haldienst
zorgen voor tellers schuin achter het veld, zodat de toeschouwers de stand gemakkelijk kunnen bijhouden.- Zorgen dat de wedstrijden op tijd beginnen.

- wedstrijdmap met wedstrijdformulieren + sleutels van de ballenwagens nog de zelfde dag of avond inleveren
bij het wedstrijdsekretariaat. Zaterdags moeten de spullen direct na afloop van de wedstrijden ingeleverd
worden i.v.m. doorbellen uitslagen om 19.00 uur!

- Verdere taakomschrijvingen zijn te vinden in de wedstrijdmap

l4 ,ANUARr

2O.3O - 23.OO uur

DAMES 5

26 januarl

2 februarl

9 februari

3O maart

6 aprll

l3 aprll

Heren rekreanten toernool Terborg

Dames (Dl en 3) rekreanten toernoot Terborg

Heren rekreanten toernool Terborg

Dames (Dl en 3) rekreanten toernool Terborg

Dames (D2 en 4) rekreanten toernool Terborg

Dames (D2 en 4) rekreanten toernool Terborg



Slndr het begln van dlt

volleyba! selzoen draagt onze

volleybalverenlglng de naam:

Neflt-Orlon.

ln een eerdere gelegenheid heb-

ben we al in het kort aangegeven

wat dat deze naamswiiziging ver-

band houd met het feit dat het

bedrijf Nefit Fasto door de heren-

lijn bereid is gevonden om met

name de heren toPteams te sPon-

5eren.

Het is al enige tijd bekend dat het

bestuur een grote mate van zelf-

standigheid aan de verschillende

lijnen heeÍt toegekend en daarbil

ook heeft aangegeven dat elke lijn

in sterke mate er voor moet zor-

gen dat de gelden binnen komen

om de eigen plannen de kunnen

realiseren. De heren hebben dat

goed in de oren geknopen en zijn

naarstig op zoek gegaan naar een

sponsor die hen in staat kan stel-

len om de komende iaren weer

uit te kunnen groeien naar een

niveau wat hen in staat stelt om

in de top van de Nederlandse

competitie mee te kunnen sPelen.

Nefit Fasto is bereid gevonden

om dit streven te ondersteunen,

maar dat hield wel in dat ook de

verenigingsnaam zou moeten

worden aangepast. En zo is

geschied.

\Me nu denkt dat alle sponsor

geld naar Heren I en heren 2

gaat heeft het mis. Natuurliik gaat

een stevig deel naar de liin die

het geld heeft binnen gehaald,

maar er is tevens door het

bestuur, in samenspraak met de

sponsor en de herenlijn afgesPro-

ken dat ook de damesli.in en de

.ieugd mee mogen delen. Vooral

de leugd krljgt een flinke onder-

steuning om verder te bouwen

aan een goede jeugdoPleiding

binnen de vereniging, zodat we

eigen ieugd kunnen klaar stomen

voor de top. Dat klinkt allemaal

heel mooi, maar gelukkig kunnen

we constateren dat het niet alleen

bij mooie woorden bliift'

Waarom Orlon?
Wat beweegt nu zo'n bedriiÍ als

Nefit Fasto om Orion te gaan

sponsoren. We vroegen dat aan

de man die ln het voortraiect zo'n

belangrijke rol heeft gespeeld bii

het nernen van deze beslissing;

Johan de Vreugd, Commercieel

Directeur van Nefit Fasto bv.

Craag maakt hii van deze

gelegenheid gebruik Nefit Fasto

bij u te introduceren en een korte

toelichting te geven oP hun

besluit om als hoofdsponsor

Orlon te gaan ondersteunen.

Maar allereerst even iets over

Neflt Fasto zelf:

Wat Is
Nef It Fasto?

Nefit Fasto is een bedrijf dat vorig

jaar het 100-jarig bestaan vierde.

Het is gespecialiseerd in de ont-

wikkeling en produktie van CV-

ketels. Met name de afgeloPen 15

jaar heeft het een enorme ontwik-

keling doorgemaakt door de

introduktie van de eerste com-

mercieel succesvolle Hoog

Rendement-ketel. Door ook de

warmte uit de verbrandingsgas-

sen van CV-ketel te benutten,

spaar je extra gas en dat is goed

voor het milieu en - minstens zo

belangrijk - goed voor ie Porte-
monnee. HR-ketels hebben in

Nederland een enorme vlucht

genomen en Nefit Fasto is daarbij

sinds jaar en dag marktleider.

lnmiddels zijn meer dan 1 miljoen

Nefit HR-ketels in Nederland

geplaatst, waaronder ook een

respectabel aantal in de

Achterhoek. ln 1992 is Nefit gaan

samenwerken en in 1994 oPge-

gaan in het Duitse Buderus

Heiztechnik en sindsdien is de

export aanzienliik uitgebreid naar

bijna alle landen van EuroPa. Voor

alle duidelijkheid: alle produktont-

wikkeling en produktie vindt

plaats in Nederland, in de vesti-

ging in het Drentse Buinen en in

de hoofdvestiging in Deventer.

Het bedrijf telt zo'n 500 mede-

werkers, waaronder een aantal

fanatieke volleyballers, en daar-

mee is de eerste randvoorwaarde

voor een succesvol sponsorshiP

ingevuld. Maar aan het besluit

om Orion te gaan sPonseren lig-

gen natuurliik ook zakelijke

beweegredenen ten grondslag.

"\Mj zien in ons sponsorshiP een

aantal treffende paralellen tussen

ons bedrijf en de volleybalsPort,

en dan Nefit Orion in het bijzon-

der" , zo vertelt Johan de Vreugd.

"Volleybal is een dynamische

sport, vraagt vaardigheid, inzet,

Íelheid, tactisch inzicht en team-



geest. Volleybal is ook sympa-

thiek, sportief, eerlijk, geen agres-

sie, geen geweld. Daarin herken

ik ons bedrijf. Als we naar de vol-

leybalsport kijken dan proef je

Nederlandse trots. Naast het

voetbal en naast andere sporten

zoals schaatsen zijn het vooral de

internationale resultaten van onze

nationale teams die tot de ver-

beelding spreken. En daarmee

herken ik dan weer óns gevoel

van trots nu we zien hoe de

Nederlandse HR-technologie in

Europa doorbreekt. Kortom, wij

menen dat de uitstraling van de

volleybalsport in z'n algemeen-

heid het beeld van Nefit in
belangrijke mate versterkt."

De schijnwerpers op Nefit-Orion.

Johan de Vreugd heeft een tijd in
deze streek gewoond en weet uit
eigen ervaring hoe weergaloos

populair de volleybalsport is in de

Achterhoek. Hij vindt dan ook dat
het voldoening geeft - en zakelijk

aantrekkelijk is - om je naam aan

een dergelijke sport te verbinden,

en zegt vervolgens: "Nefit-Orion
kent een roemrijk verleden en

heeft serieuze en ambitieuze plan-

nen om terug te komen op het

hoogste podium. Men gelooft in

de eigen kracht en heeft in een

uitgebreid en onderbouwd busi-

ness-plan de activiteiten uitge-

werkt. Die gedrevenheid spreekt

ons bijzonder aan. Ook hier weer

een paralel met ons bedrijf. Als

die paar mensen binnen Nefit niet

die ambitie en dat heilige geloof

in de HR-technologie hadden

gehad, waren we nooit zo ver

gekomen. En dat geldt ook voor

de dag van vandaag, nu er bij

Nefit gewerkt wordt aan innova-

ties zoals zonne-energie en gasge-

stookte warmtepompen. Het is de

combinatie van ambitie en vast-

houdendheid die we ook terug-

zien bii Nefti-Orion."

,fohan de Vreugd besluit dan ook

met te zeggen: "Wij wensen

Nefit-Orion voor de toekomst bij-

zonder veel succes toe, en zoals u

uit het voorgaande begrepen zult
hebben, niet alleen uit zakelijk

belang maar vooral ook uit spor-

tieve overwegingen."_

VERVOLG WAAROM



1 Roland Brugglnk
22 jaar, 1.97 m., spelverdeler.

Studeert aan de HEAO in Arnhem,

richting logistiek. Speelt nu voor
het 10e jaar bij Orion. Voor die

tijd was hij actief als voetballer bij

VIOD. Hobbies zijn voetbal en

uitgaan. Muziek voorkeur: punk.

3 lan Wlllem van
der Vegt

32 iaar, 1.97 m., midaanvaller en

aa nvoerder.

Cespeeld bij vv Hansa, Vios en

Orion. Woont in Corssel, is

getrouwd en heeft een zoontje
(Bas). Hii is leraar aan de basis-

school. Hobbies: volleybal, slaPen

en sinds kort zoon Bas.

4 Matthlas Pezy
17 jaar, 1.92 m., passer/loper.

Vorig seizoen heeft hii voor de

volleybalschool Sourcy gespeeld

en zit bij het Nederlands ieugd-
team. Matthias zit in 6 MffO en

moet dit jaar examen doen.

Komt van de eerste klas-niveau,

en heeft het nu al naar zijn zin bij

Orion.

5 Lubos Kyncl
(Frenkle)

25 jaar, 1.86 m., spelverdeler.

Komt uit Tjechie en is geboren in

Franzensbad. Dit is zijn eerste uit-

stap naar het buitenland.
Hobbies: skieen, surfen, tennis,

squash, voetbal, reizen en muziek

luisteren (Rock/Metal maar ook

Hair/Evita).

6 Stefan Putman
24 jaar,2.00 m, libero.

Beroep: Bestuurs Personeelsdienst,

bemiddelaar. Woonachtig in

Didam. Stefan heeft als wens en

een land te wonen waar ze geen

winters kennen.

7 Blorn Proost
19 jaar, 2.02 m.,libero. Bjorn

woont en studeert in Arnhem oP

de HTS lnformatica en wil als ver-

volgopleiding de HEAO gaan

doen. Komt uit de le divisie bii

EAW vandaan.

8 Bas Mollevanger
22 iaar, 1 .85 m., passer/loper.

Bas studeert in Nijmegen

Bestu urs- en Orga nisatieweten-

schappen. ls op 8-jarige leeftijd

met volleybal begonnen.
Volleybalt al 7 iaar bij Orion waar-

van al 5 jaar in de hoofdmacht.

9 Marco Bultlng
26 jaar, 1 .95 meter, midaanvaller.

Sinds 1993 bij Orion. Begon bii

Zios en Halley. Hobbies: volleYbal,

tennis, sport kijken. Muziek voor-

keur: rock/metal. BeroeP: ExPort

rnanager bij een gmfisch bedrijf in

Terborg.
Doelstelling: Kampioen worden

en veel lol hebben met volleYbal.

lODlno Gleslng
28 iaar, 1 .98 m., midaanvaller.

Sinds 1993 bij Orion.
Begon op 10 jaar met volleYbal

en heeft van I980 tot .1993 
bij

SV Werth gespeeld.

'llfalro Hooi
20 jaar,2.00 m., midaanvaller.

Dit wordt het tweede jaar bij

Orion. ,lairo heeft gesPeeld bii

Wivoc, Bovo en heren twee van

Orion. Hij studeert Beleidsweten-

schappen aan de KUN in

Nijmegen. Woont nu nog in

Aalten maar hoopt snel woon-
ruimte te vinden in Nijmegen.

l2Martlln van den
Broek

19 iaar,1 .98 m., passer/loPer.

Studeert aan de CALO in Zwolle.

Begon op zijn 7e met volleYbal bij

Wevoc in Westervoort waar hij tot
1996 heeft gevolleybalt. Hobbies:

(beach)-volleybal, muziek luiste-

ren (Rock/Metal) voorkeur

Heren 1



BEGELEIDINGSTEAM
HEREN 1

De begeleiding van Heren Orion
1 bestaat uit coach, hoofdtrainer
Pim Raterink en eerste trainer Bas

Bloem. Manager is Hemmie ten

Hoopen. Fysiotherapeut Ron

\Mllink.

Wij als spelers en begeleiding zijn

blij met de ondersteuning van

NEFIT FASTO en begrijpen dat er
dit seizoen veel van ons verwacht
wordt. De groep is uitgebreid met
6 nieuwe spelers, Bjom Proost
Mattias Pery, Jairo Hooi, Martijn

van den Broek, Roland Bruggink

en ook Lubos (Frenkie) Kynel en

natuurlijk niet te vergeten de

verse Braziliaan

Deze jonge iongens uit de regio
zijn de toekomst van NEFIT

ORION en zullen door veel en

hard trainen een plaats binnen
het team moeten afdwingen.
Onze ambities om ons te mengen

in de strijd om het kampioen-

schap en eventuele promotie zijn

op dit moment op een lager pitie
komen te staan door het ontbre-
ken van nog een dragende speler

en door blessures van Jan Willem

van de Vecht SteÍan Putman en

.lairo Hooi. Of we ons teoch nog

in die strijd kunnen mengen zal

afhangen van het resultaat van de

eerste 5 wedstrijden. Wij verwach-

ten dat we de stijgende lijn van

de tweede seizoensheflt van vorig
jaar kunnen doorzetten en hopen

dat we samen met Heren 2 en de

damesteams er weer een span-

nende en gezellige zaterdagmid-
dag/avond voor het publiek van

kunnen maken.

Begeleiding Heren 'l

Wist u dat
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1 Marfo GIesen
24 jaar, 1.68 m,, buitenaanval-

ster/libero. Starte haar volleybal-

cariere in i 983 bij Vlctoria Didam.

ln 1997 maakt ze de overstaP

naar Orion. Beroep: Radiodiag-

nostisch laborante. Hobbies:

lezen, volleybal en winkelen.

2 Marlles Koenders
28 iaar, 1.74 m., spelverdeelster.

ln 1978 bij Spiker begonnen,
waarna in 1986 overstap naar

EAW. In 
,l991 

naar Dynamo en

van 1 996 tot heden bij Orion.

Beroep: (Chemisch) analyste.

Hobbies: lezen, bloemschi kken,

knutselen en muziek.

3 Nathalle Reullnk
15 jaar, 1.85 m., midaanvalster.

Begint op 8 jarige leeftiid bij

Dynamo in Neede, maakt over-

stap naar Halley en nu het eerste

jaar bij Orion. Studeert 4 HAVO

Hobbies: volleybal, winkelen, tv

kijken en uitgaan.

4 CIndy Brugglnk
20 iaar, 1.70 m., spelverdeelster'

Start in de jeugd bij Orion en is

dus een peelster uit eigen gelede-

ren. Beroep: PABO (uf).
Hobbies: volleybal, Ieuke dingen

doen met vrienden, Iezen en

genieten.

5 Franca Rllksen
33 iaar, 1.73 m., spelverdeelster.

Maakt haar volleybal start bij

Labyellov in Zevenaar, vanaÍ 1992

is ze actief bij Blok'71 en nu

dames 1.

Beroep: Cymiuf.
Hobbies: verre reizen, wandelen

met rugzak (meeste mensen doen

dit met hun hondje), lezen en

diverse sporten.

6 LIset f ansen
17 jaar, 1.85 m., buitenaanvalster'

Begon haar loopbaan bii Orion in
1995 bii dames 4, daarna dames

2 en vorig jaar in het midden van

het seizoen al toegevoegd aan

dames 1. Studeert CIOS. Hobbies:

sport en spel.

7 lngrid Papen
24 jaar, 1.82 m., buitenaanvalster.

Start haar volleybalcariere bii

Longa derde divisie, waarna ze

5 jaar uitkomt in de eerste divisie.

Dit jaar ook voor het eerst bij

Orion.
Beroep: lerares op de basisschool.

Hobbies: uitgaan, lezen en

winkelen,

daÍnes I



8 Mlfs van
Eenennaam

17 jaar,l.78 m., passer/loper.

Start op haar 8e jaar bij Setash,

op haar 14e iaar vertrekt ze naar

Gemini en dit jaar ook voor het
eerst in de Orion gelderen te
bewonderen. Studeert CIOS.

Hobbies: tennis, uitgaan, skiën,

fietsen etc.

9 Herma
Zeevalklnk

18 jaar, 1.82 m., middenaanval-
ster. Start op 8 jarige leeftijd bij

Blok en is vorig seizoen naar

Orion gekomen. Student HBOV.

Hobbies: mountainbiken,
winkelen en lezen.

lOBrechtfe
Wlggers

18 jaar, 1.79 m, buitenaanvalster,

Speelt vanaf haar jeugd al bij

Orion. Student SPW(HAVO-MBO).

Hobbies: volleyballen.

Theo Boekhorst
54 jaar, trainer. Beroep: gym-

lemar. Hobbies: volleyballen.

Tralner
Karel Mollevanger
51 jaar, trainer. Beroep: leraar.

Hobbies: volleyballen.

Managers
Theo Peperkamp
39 jaar,manager. Beroep:

Productieleider. Hobbies: hard lo-
pen, skieen, doe het zelver, whis-
key drinken, muziek luisteren en

volleybal. Komt vanuit de voetbal-
en badmintonwereld, starte in

1995 bii Orion dames 2 en nu

voor het eerst bij dames 1.

Rlanne Dunnewold
40 jaar, 1 .75 meter, manager.

Beroep: afdelingshoofd van een

revalidatie afdeling. Hobbies:

volleyballen, computers, muziek

en geld uitgeven. olleybalverleden
pmat ik niet graag over, doen

anderen wel.

Tralner/coac

-u1!t
NEFITryOHON
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Vanaf 1 fanuarl 1999

worden alle lnternatlonale

volleybalwedstrlfden, dle

onder ausplclën van de FIVB

worden georganlseerd, volle-

dlg gespeeld met het rally-

polnt-systeem.

Dit besluit heeft het FIVB Congres

op 28 oktober I 998 genomen.

Aanvankelijk zou het rally-point-

systeem (RPS) alleen in World
League gehanteerd worden, maar

op het congres hebben de natio-

nale voorzitters besloten dat RPS

ook wordt toegepast bij de

Women's Crand Prix, .junioren en

jeugd WK's, World Cup éb de

continentale kampioenschappen.

Europees volleybal
De Europese Volleybal Bons (CEV)

heeft aansluitend hierop besloten

dat met ingang van i januari

1999 het RSP ook wordt inge-

voerd in de

Europacupwedstrijden. Alleen de

resterende kwa lificatiewedstrijden

voor het EK'99, de European

League, worden nog met de hui-

dige puntentelling gespeeld.

lnvoerlng RPS ln
Nederland

Het rally-point-systeem wordt met
ingang van de 2e helft van de

competitie in de SNS-League

'981'99. Hiermee houdt de eredi-

visie aansluiting met het interna-

tionale topvolleybal. Het hoofdbe-

stuur is voorstander van invoering

van het RPS in de overige divisies

en klassen met ingang van het

seizoen 199912000, met het oog

op een uniforme hanter,ng van

de spelregels. Het bestuur laat

zich echter nog adviseren over de

consequenties voor het rvedstri]d-

verloop op deze niveaus en

neemt in maart 'l 999 een uitein-

delijk besluit over de ingangsda-

tum.

Het RP5-systeem in
het kort

Het rally-point-systeem houdt in
dat de ploeg die een rally rvint,

één punt behaalt en de opslag

krijgt. Bij de huidige puntentelling
kan alleen de serverende ploeg

punten scoren. De eerste vier sets

worden tot 25 punten gespeeld,

de vijfde set eindigt bij 15 pun.

ten.

Op het F|VB-congres,

dat van 28 t/m 3O oktober

1998 ln Tokyo plaatsvond,

zifn vrllwel alle voorgestelde

spelregelwlf zlglngen aange-

nomen.

Het voorstel dat de middenlijn
niet meer mag worden aan-

geraakt, is door het congres voor
nadere studie aangehouden.

De nieuwe spelregels treden

internationaal per 1 januari 1999

in werking.

ln Nederland speelt de SNS-

League vanaf de 2e helft van de

competitie '981'99 met deze spel-

regels. ln de overige divisies en

klassen worden de wijzigingen
met ingang van het seizoen

1999-2000 van kracht.

De meest in het oog springende

spelregels wijzigingen zijn:
. bij officiële toernooien en wed-
strijden als WK, EK en nationale

competities is het toegestaan om

te spelen met de driekleuren-vol-

leybal in plaals van de klassieke

witte volleybal. De volleyballen

moeten goedgekeurd zijn de

FIVB.

o elk team krijgt de mogelijkheid

om een speler als verdedigende

libero te laten spelen.
o de coach mag ook staand of
lopend vanaf zijn plaats tot aan

de opwarmzone binnen de vrije

zone aanwijzingen geven aan zijn

spelers in het veld, onder voorbe-

houd dat dit de wedstrijd niet
verstoort of vertmagt.
. een poging tot serveren wordt
gezien als een service.

. het opleggen van een gele kaart

is geen waarschuwing meer, maar

leidt direct tot verlies van een

rally. Bij een rode kaart wordt de

speler voor de rest van de set uit
het veld gestuurd.

RALLY.POINT.§YSTEEM



WAT MAG
DÉZE WEL EN

NIET DOEN?

Met het lnwerklng tre-

den van de nleuwe sPelregels

ls ook de introductle van de

llbero ln het volleYba! een

felt.

Maar wat is nu precies een libero

en wat deze nu wel en niet doen?

En wat betekent dit voor de rest

van het spel?

Elke ploeg heeft met ingang van

het volgende seizoen de mogeliik-

heid om tussen de uiteindeliike

lijst van 1 2 spelers één sPeler aan

te merken als gesPecialiseerde

verdediger, de zogenaamde "libe-

ro". De "libero" moet voor aan'

vang van de wedstrijd oP het

wedstrijdformulier genoteerd wor-

den. Naast ziin naam moet de let-

ter L genoteerd worden.

Zijn nummer moet worden toe-

gevoegd aan het opstellingsbriefje

van de eerste set.

De specifieke spelregels voor de

"Libero" ziin de volgende:

a. De "Libero" mag enkel als

achterspeler oPtreden en heeft

niet het recht om aan te vallen

vanuit welke Positie dan ook

(zowel speelveld als vrije zone),

als op het moment van het mken

van de bal, deze geheel boven de

netrand is.

b. De "Libero" mag niet serve-

ren, blokkeren of een blokPoging

ondernemen.

c, Als een "Libero" de bal boven-

hands speelt in de voorzone of in

het verlengde daarvan, mag de

bal niet aangevallen worden,

indien deze hoger dan de netrand

is. lndien de "Libero" hetzelfde

doet vanuit de rest van het veld

achter de voorzone, mag oP deze

bal normaal aangevallen worden'

d. De "Libero" moet een shirt

dragen met een andere kleur of

opdruk dan dat van de overige

spelers.

e. Spelerswisselingen waarbii een

"Libero" betrokken is, worden

niet geteld zoals bij de reguliere

spelerswisselingen, en ook niet oP

deze wijze uitgevoerd. De aantal

wissels tijdens de wedstrijd is

onbeperkt, maar tussen 2 wissels

moet minstens één rallY Plaatsge-

vonden hebben.

f. De wissel mag Plaatsvinden
zodra een rally afgeloPen is en

voor het fluitsignaal om te serve-

ren. De spelers dienen altijd het

veld te betreden en te verlaten via

de zijlijn van de achtezone, aan

de zijde van de sPelersbank.

Met toestemming van de eerste

scheidsrechter kan de geblesseer-

de "Libero" gedurende de wed-

stri,jd door iedere andere sPeler

vervangen worden. De sPeler die

aangewezen wordt om de

"Libero" te vervangen, mag

gedurende rest van de wedstrijd

verder enkel als "Libero" funge-

ren.

-^-
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leder lld heeft een

anderhalve maand geleden

twee loten van de Grote

Clubactle ontvangen. Mocht

le de trekkingslijst ln de

krant gemlst hebben dan

kun fe ln de volgende llfst

alsnog kllken of je tot een

van de gelukklgen behoord.

Hoofdprljzen
1e prijs f 100.000,--

belastingvrij 27&353
2e prijs f 25.000,--

belastingvrij 1317267

3e priis f 7.500,--

belastingvrij 3625914

4e prijs

Een droomreis naar Mexico voor

2 personen bestaande uit een

9-daagse rondreis plus 7 dagen

verblijf in een luxe hotel aan het

strand van Puerto Vallarta.

2907 525

5e - 14e prijs

Een 5-daagse busreis naar Praag

voor 2 personen, inclusief verblijf

in een hotel op basis van half-

pension.

0914311 1468632
1 855433 2527023

3503221 1 388390

1761669 2162486

3468913 3783s23

1 5e-54e prijs:

Een midweek of weekend bij

Zilverberk Parken voor 6

Personen:
0043800 0570380

1378532 2061197

2991329 0073354

0580955 1 398585

2076275 3014580

017141 2 07 5951 4

1629589 2156828

3044946 022161 5

0890179 1763760

2243650 3299897

0362929 1225189

1821375 2255813

361 6886 0414794

1288013 185789',1

2513044 3670061

0432886 1304115

1 899688 2649702

37351 83 0535955

1328078 2015450

2951014 3830002

55e-79e prijs:

Een weekend Disneyland Parijs

voor 2 personen, inclusief entree

tot het park en 1 overnachting in

hotel Santa Fé:

2903174 3717067

3932030

De Crote Clubactie Jaarprils:

f 26.000,-- extra

1478109

Overige prijzen:

f 5.000,--

op alle loten met eindcijfers

. 406849

Í 7 50,--

op alle loten met eindcijfers

.. 66302

f 500,--

op alle loten met eindcijfers

4697

f 100,--

op alle loten met eindcijfers

592

f 25,--

op alle loten met eindcilfers

36

ln de prijzen gevallen?

Als u de gelukkige winnaar bent

van een hoofdprils, neem dan

telefonisch contact op met het

kantoor van de Crote Clubactie,

telefoon (013) 455 28 25.

Vul uw lot in, wanneer u een van

de overige prijzen heeft gewon-

nen. Stuur uw winnend lot in,

wanneer u een van de overige

prijzen heeft gewonnen,

Stuur uw winnend lot in een

gesloten en voldoende gefran-

keerde (al dan niet aangetekende)

envelop naar:

De Crote Clubactie, Postbus

90.l00, 5000 Lq Tilburg.

U ontvangt binnen 4 weken uw

prijs.

02407 51

2370994

3 753805

1 264571

32s47 1 5

07 67373

2821131

3908390

2130396

3486496
0888462

10&922
31 71 772

065771 1

2668056

3892148
1968125

3288174

0768609

2832409

391 71 68

21 66445

CLUBACTIE TREKKINGSLU§T

L



De door Orlon georga-

nlseerde Slnterklaas aktle

heeft ook dlt faar weer veel

reactles oPgeleverd.

Ruud Hofland heeft met ziln hulP-

troepen weerveel gezinnen een

groot plezier bezorgd.

Het enthousiasme waarmee de

oudere ieugd hem daarbii helPt is

groot en wordt zeer gewaardeerd'

Ruud heeft inmiddels iedere

medewerker bedankt en het

bestuur deed dat tijdens de

Algemene Jaarvergadering nog

eens dunneties over. Ruud en

Antoinet Hofland werden nadruk-

kelijk voor hun inzet bedankt en

kregen van voorzitter Koos KuiPer

een waardebon overhandigd.

Hallo volteYbalvrlenden

en vrlendlnnen, de meesten

van fullle zlln weer lekker

met de volleYbalcomPetltle

aan de gang en hebben

waarschllntllk ook wel

nleuwe sPonsoren.

Fotobiischrift:

Sinterklaasmet3PietenbetraPtindetuinVaneenvandetebezoekengezinnen

Bij ons (heren 6) is dat nameliik

wel het geval want wii worden

gesponsord door

Gafé Doetrnietoe,

dit café zal bij velen van jullie wel

bekend ziin om de gezelligheid

en bier.

Wijzijn voorzien van tminingspak-

ken, inspeelshirts, wedstrijdtenues

en sporttassen.

\Mj spelen in de kleuren van de

sponsor nl. geel zwart en dege-

nen die wel eens in het café

komen hebben ons er vast wel

eens zien rondhuPPelen (of oP de

tafel zien staan?).

Jullie komen ons vast nog wel een

keer tegen of zien ons met een

foto in de exPres.

Succes ollemoal'

Cofé Doetrnietoe / heren 6'



ln de vorlge Orion

Expres heeft een leder kun-

nen lezen dat melsjes A zo

slmpel door deze voorronden

zljn gekomen en dat er nu al

héél hoge verwachtingen

worden gewekt.

Wat niet in deze uitgave stond
vermeld, was dat meisjes C,

jongens B en jongens C ook door
de voorronden zijn gekomen.

Dit maken we dus nu goed.

Allereerst melsf es C.
Nadat we de hele stad

Wageningen en vier sporthallen
hadden gezien, kwamen we toch
nog op tijd in "De Bongerd", de

Un iversiteitssporthal. Als eerste

moesten we tegen Halley, onze
streekgenoot. Dit was de meest
leuke wedstri.jd, ondanks dat we
met I 5-'l 3 en 1 5-9 verloren. De

andere wedstrijden waren tegen
aa nzien lij k mindere tegenstan-
ders. Van Zeewolde wonnen we
met 'l 5-1 en 'l 5-8. Tegen Ormi
werd het 'l 5-6 en I 5-4 voor onze

meiden en de laatste wedstrijden
tegen EW wonnen de C-tjes met
l5-2 en l5-5. Een leuke ochtend

met op 13 februari een vervolg.
En dan fongens B.

We speelden 's middags in

Wageningen en moesten een hele

competitie draaien tegen streek-

genoten Wevoc en Bovo. De eer-

ste wedstrijd tegen Wevoc was

gelijkopgaand met Orion als iets

sterkere ploeg. Uitslag 1 3-15 en

15-7. Bovo was daarna tweemaal

te sterk, alhoewel we toch wel
aardig tegenstand konden bie-

den: 1 3-l 5112-5. Als laatste speel-

den we weer tegen Wevoc. Deze

wedstrijd moest gewonnen wor-
den om zeker te zi.jn van plaat-

sing. Dit lukte helaas niet. Het
werd een gelijkspel (15-1216-15).

Ons team was dus afhankelijk van

de laatste wedstrijd Bovo-Wevoc.

Bovo won met 2-0 dus moest er
gerekend worden. Dankzij een

beter puntensaldo eindigden wij
als tweede, dus plaatsing voor de

volgende ronde.

Met fongens C speelden we ,s

middags in Sporthal West in
Veenendaal. De eerste wedstrijd
was tegen WSV Warnsveld.

Voordat de jongens zich realiseer-

den waarvoor ze naar Veenendaal

waren gekomen, stonden ze in de

eerste set al achter met l5-l 3l De

tweede set wonnen we gemakke-

lijk met i 5-7. De tweede wed-
strijd tegen Setash leverde een

eenvoudige 2-0 overwinning op
(1 5-1 1 115-4). Als we hierna de

derde wedstrijd tegen Avia Apollo

8 zouden winnen, waren we

zeker van plaatsing voor de vol-
gende ronde. Het werd een echte
wedstrijd, met een zeer spannen-

de eerste set. Helaas verloren we
die set net met '15-1 3. Daarop

werd besloten in de tweede set

met een andere opstelling te spe-

len. ïoen dit niet het gewenste

resultaat opleverde, werden alle

wisselspelers ingezet, om het
basiszestal wat rust te geven. Alle
vier wedstrijden moesten we

namelijk direkt achter elkaar spe-

len. De tweede set verloren we

met 15-9. De vierde wedstrijd
tegen Krekkers moesten we dus

winnen. Dit lukte helaas niet.
Er werden onnodige fouten
gemaakt waardoor de eerste set

nipt werd verloren met 15-1 3.

De opgave was duidelijk de

tweede set met duidelijke cijfers

winnen. Het werd 15-7, maar of
dat genoeg was? De laatste wed-
strijd moest de beslissing bren-
gen. Na flink wat rekenwerk bleek
dat wij dankzij een beter punten-
saldo als tweede waren geëin-

digd, dus op naar de volgende
ronde!

leugdcommissie

Geslaagde voorronde

OPEN



Dlt f aarverslag had ln

de vorlge Orlon ExPres zullen

staan.

De ieugdcommissie had het mooi

op tijd bii de sekretaris ingeleverd

en deze op ziin beurt weer bij de

redaktie van Orion ExPres. Maar

het was de redaktie bil het lezen

van de comPuterschijf niet oPge-

vallen dat ook dit verslag oP de

schijf stond. Een ieder die iets van

computers afweet, weet dat wan-

neer je onder Word werkt alleen

de documenten onder Word

opgemaakt oP een schijf zicht-

baar worden, tenzij je door het

aanpassen van de standaard

instelling ook de documenten

oproept die niet onder Word ziin

opgemaakt. Cewoonliik doe ie

dat ook, maar deze keer was de

redaktie daar even aan voorbii

gegaan. Het verslag was netjes

onder een niet Word document

opgeslagen en daardoor aan de

aandacht ontschoten. Daarvoor

onze verontsch uldigin gen'

We drukken het daardoor nu als-

nog af.

Verslag selzoen
1997/1994

Samenstelling,leugdcommissie
. Arend Hordiik

technische lijn, voorzitter a.i.

. Martin Slotboom

meisiesliin
o Theo Hugen

jongensliin

e Mieke van der Heiden

minililn

coMMlSSlE
o Henrine Pothoff

miniliin
o lannie Hugen

secretariaat

Martin Slotboom werd in sePtem-

ber 1997 lid van de leugdcom-

missie ten behoeve van de meis-

jeslijn. Al aan het begin van het

seizoen hadden drie leden -

Arend Hordijk, Mieke van der

Heiden en Henrine Pothoff - aan-

gekondigd aan het einde van het

seizoen te stoPPen. Pas aan het

eind van het seizoen konden de

vrijkomende Plaatsen in de mini-

liin worden ingevuld. loke Emaus

en Bert van Staal nemen met

ingang van het nieuwe seizoen de

taken van Mieke en Henrine over'

Voor Arend kon - ondanks vele

oproepen in de Orion ExPres -

nog geen oPvolger worden

gevonden. Celukkig verklaarde

Arend zich bereid de

leugdcommissie in het nieuwe

seizoen oP weg te helPen.

Ledenta!
Bij de start van het seizoen

bedroeg het aantal leden in de

|eugdcomPetitie 53:

36 meisies en 1 7 jongens.

Daarnaast sPeelde een groot aan-

tal jeugdleden in de seniorencom-

petitie. Het aantal minileden

bedroeg 43. Dit aantal is in de

loop van het seizoen Ílink toege-

nomenl aan het einde van het sei-

zoen telde de miniliin 62 leden.

Voor alle trainingsgroePen kon-

den - zii het soms met moeite -

tminers worden aangetrokken.

De uitbreiding bij de mini's werd

goed opgevangen: extra trainers

werden ingezet.

Competltle
Er werd met vier meisiesteams en

twee iongensteams deelgenomen

aan de comPetitie:

meisjes: 2 B-jeugd en 2 C-ieugd

jongens: I B-ieugd en 1 C-ieugd.

Meisjes Bi werd ongeslagen kam-

pioen van de eerste helft, Promo-
veerde naar de kamPioensklasse

en werd daar oPnieuw kamPioen.

Dit team mocht daarom deelne-

men aan de gesloten clubkam-

pioenschappen. Jongens Bl werd

in de eerste helft tweede en Pro-

moveerde ook naar de kam-

pioensklasse. Hetzelfde gold voor

meisjes Cl. Dit team werd in de

trveede helft oPnieuw tweede en

mocht als beste meisiesteam deel-

nemen aan de gesloten clubkam-

pioenschappen. Jongens Cl

behaalde in de tweede helft het

kampioenschaP.

Mlnlllfn
Door de miniteams werd in diver-

se categorieën deelgenomen aan

de minitoernooien in Caanderen'

Eén jongens en één meisiesteam

namen deel aan de mini D com-

petitie in Hoog-KePPel. Het ion-

gensteam werd daar tweemaal

kampioen.

Open clubkam-
ploenschaPPen

Door drie meisjesteams werd

deelgenomen aan de voorrondes

van de oPen clubkamPioenschaP-

pen. Het A- en B-team gingen

door naar de volgende ronde.

IAARVERSTAG
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Het A-team ging vervolgens ook
door naar de finaleronde op i i
april 1 998 in Enschede en behaal-
de daar een prachtige tweede
plaats.

Gesloten
club
kamploenschappen

De meisjesteams B1 en Cl namen
deel aan de voorronde van de

gesloten clu bka mpioenscha ppen.

Meis,ies Bl ging door naar de
eindronde op 6 juni 1 998 in

Westervoort en werd daar vierde

Natlonaal Mlnl
Toernool

Door het jongens mini D team
werd deelgenomen aan de voor-
ronde van het Nationaal Mini
Toernool.

Dlstrlcts-
tralnlngen

Verschillende jeugdleden namen

deel aan de districtstrainingen in

Hoog-Keppel. Een aantal jeugdle-

den werd geselecteerd voor de

steu np un ttrai n i n ge n.

Dlstrlcts-
kamploenschappen

Enkele jeugdleden rnaakten deel

uit van de districtsteams bi1 de

districtska m pioenscha p pe n.

Actlvitelten voor
de f eugd

Er werden verschillende activi-
teiten georganiseerdl
oSinterklaastoernoo i;

29 novernbe11997 in het Rietveld

Lyceurn (mini's)
oClinic:

3l decernberl997 in Sporthal

Rozengaarde (mini's)
o Eindtoernooi:

16 mei 1998 in Sporthal

Rozengaarde (mini's)
.Afsluiting seizoen:

20 juni '1998 in en rond het

Ulen hof College (alle jeugdleden).

0verlge
actlvltelten

Scholentoernooi:

22 april1998 (in samenwerking

met Huevo) in Sporthal

Rozengaarde, voor groep 8 van

de Doetinchemse basisscholen.

Technlsch overleg
& tralnersoverleg

Vanuit de Jeugdcommissie wer-
den diverse pogingen onder-
nomen om voor de

jon gens/herenlijn eenzelfde opzet
te krijgen als voor de

meisjes/dameslijn.

Alle pogingen ten spijt konden

nog geen concrete stappen wor-
den gezet.

De Jeugdcommissie zalzich blij-
ven inzetten om dit overleg van

de grond te krijgen, in het belang
van de totale vereniging

Nog even voor alle duidelilkheid
de spelregels van de "Club van
'I 00 ballen" :

'L lndien u dit wenst wordt uw

naam vermeld in de zg. "club
van 100 ballenkast" in de

Orion Expres.

2. U krijgt uw eigen naambordje
op een plaquette die tijdens de

thuiswedstrijden in de sporthal

staat.

U krijgt de Orion Expres thuis
bezorgd (indien u dit wenst).
Aan het eind van het seizoen

nodigen wij u uit voor een

onderli ng potje volleybal.

Mochten erzich onder de
lezers van Orion Expres belang
stellenden zijn die ook lid van

deze club willen zijn dan kan

dat door aanmelding bij de

managers van Dames 1 en 2.

Martin Slotboom, Rianne

Dunnewold en Theo

Peperkamp,

U kunt zich ook tijdens thuis-
wedstrijden bij hen melden.

CIUB van roo ballen



Wlnkelman

Alumlnlumbouw uit

Doetlnchem heeft longens Cl

ln de kleren gestoken.

De heer Wnkelman kwam zelf de

kleding bekijken en was graag

bereid om samen met de iongens

op de foto te gaan.

Het team staat na het vertrek van

Marcel Laan sinds 1 november

onder leiding van Henk Bazen en

Jannie Hugen. Zij trainen deze

jongens en de coaching doet

Jannie samen met haar man

Theo.

Deploegbestaatuit:1-NiekHugen,2-SanderHugen,3-BobVelthausz'4-

Diewert Wiggers, 5 - Hugo van Grondelle, 6 - Kwinten Sliepen, 7 - Martiln

Winkelman, 8 - Wessel van Staal (niet aanwezig) en 9 - Feike Jorna'

Ook op het punt van wangedragziin door de volleybalbond een aantal wijzigingen in de spelregels doorgevoerd'

lncorrect gedmg door een lid van een ploeg iegens officials, tegenstanders, ploeggenoten of toeschouwers wordt

nu afhankelijk van de ernst ervan, in drie groePen onderverdeeld.

GROEP 1 ONBEHOORLUK GEDRAG

aantal malen

eerste maal

tweede maal

derde maal

eerste maal

tweede maal

maatregel

bestmffing

uit het veld sturen

diskwalificatie

uit het veld sturen

diskwalificatie

te tonen kaarlen

geel

rood

rood en geel aPart

rood

rood en geel aPart

rood en geel aPart

GROEP 2 BETEDIGEND GEDRAG

gevolgen

als verlies van een rallY

Voor de rest van de set, de speelruimte,

opwarmzone en spelersbank verlaten

voor de rest van de wedstrijd, de speelruimte,

opwarmzone en spelers bank verlaten

voor de rest van de se! de speelruimte,

opwarmzone en spelersbank verlaten

voor de rest van de wedstriid, de speelruimte,

opwarmzone en spelersbank verlaten

voor de rest van de wedstrijd, de speelruimte,

opwarmzone en spelersbank verlaten

GROEP 3 AGRESSIEF GEDRAG

eerste maal diskwalificatie



3e dlvlsle
. De kampioen promoveeÉ auto-

matisch naar de 2e divisie,-

o Het op de tweede plaats geëin-

digde team speelt met het oP de

tweede plaats geëindigde team

van een andere 3e divisie en het

op de tiende plaats geëindigde

team van 2e divisie om een Plaats

in deze divisie. Deze Promotie/
deg mdatiewedstriiden worden

gespeeld in een halve comPetitie

tussen drie teams, ingedeeld vol-

gens de piramidale oPzet van de

nationale competitie. De oP de

tiende, elfde en twaalfde Plaats

geëindigde teams degraderen

automatisch naar de Promotie-
klassen van de betreffende regio'

Promotleklasse
dames/heren
. De kampioenen promoveren

automatisch naar de 3e divisie;

. De op de tweede plaats geëin-

digde teams van de promotieklas-

se A (gewest noord) en B (gewest

zuid) spelen om éénltwee Plaats
(en) in de 3e divisie. Bii versterkte

degmdatie uit de 3e divisie vervalt

deze wedstrijd;
o De oP de elfde en twaalfde

plaats geëindigde teams degrade-

ren naar de 1e klasse;

. Het op de tiende plaats geëin-

digde team van de Promotieklas-
se A (gewest noord) sPeelt met

de op de tweede plaats geëindig-

de teams van de le klasse A en B

(gewest noord), in een halve

competitie, om x plaats(en) in de

promotieklasse A;

o Het op de tiende plaaB geëin-

digde team van de promotie-

klasse B (gewest zuid) sPeelt met

de op de tweede plaats geëindig-

de teams van de 1e klasse C en D

(gewest zuid), in een halve com-

petitie, om x plaats(en) in de Pro-

motieklasse B;

. Bii versterkte degradatie uit de

3e divisie zullen, indien noodzake-

lijk, niet de nummers tien, rnaar

de nummers negen, acht etc.,

deelnemen aan de

promotie/deg radatiewedstriiden.

o lndien het aantal beschikbare

plaatsen groter is dan het aantal

deelnemers aan de

promotie/degradatiewedstriiden,

worden deze plaatsen oPgevuld

door de nummers drie uit de 'l e

klasse. (indien noodzakelijk zullen

er beslissingswedstrijden plaats-

vinden).

'le klasse
dames/heren
. De kampioenen promoveren

automatisch naar de Promotie-
klasse;

r De op de tweede plaats geëin-

digde teams van de 1e klasse A

en B (gewest noord) sPelen met

het op de tiende Plaats geëindig-

de team van de promotieklasse A

(gewest noord), in een halve

competitie, om x Plaats(en) in de

promotieklasse;
. De op de tweede plaats geëin-

digde teams van de le klasse C

en D (gewest zuid) sPelen met

het op de tiende Plaats geëindig-

de team van de promotieklasse B

(gewest zuid), in een halve com-

petitie, orn x Plaats(en) in de Pro-

motieklasse;

o De oP de elfde en twaalfde

plaats geëindigde teams degrade-

ren naar de 2e klasse;

. De op de tiende plaats geëin-

digde teams van de lste klasse A

en B (gewest noord) sPelen met

de op de tweede Plaats geëindig-

de teams van de 2e klasse A, B, C

en D (gewest noord), in een halve

competitie, om Plaats(en) in de

1e klasse;

De op de tiende Plaats geëindig-

de teams van de 1e klasse C en D

(gewest zuid) sPelen met de oP

de tweede plaats geëindigde

teams van de 2e klasse E, F, C en

H (gewest zuid), in een halve

competitie, om X Plaats(en) in de

1 e klasse;

Bij versterkte degradatie uit de

promotieklasse zullen, indien

noodzakeliik, niet de nummers

tien, maar de nummers negen,

acht, etc., deelnemen aan de

p rom otie/degradatiewedstrijden;

lndien het aantal beschikbare

plaatsen groter is dan het aantal

deelnemers aan de Promotie/
deg radatie- wedstriider.r, worden

deze plaatsen opgevuld door de

nummers drie uit de 2e klasse.

(indien noodzakeliik zullen er

beslissin gswedstrijden plaatsvi n-

den).

2e klasse
dames/heren
o De kampioenen Promoveren
automatisch naar de 1e klasse;

r De oP de tweede plaas geëin-

digde teams van de 2e klasse A,

B, C en D (gewest noord) sPelen

met de op de tiende Plaas geëin-

digde teams van de 1e klasse A

en B (gewest noord), in een halve
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competitie, om x plaats(en) in de

1e klasse;

De op de tweede plaats geëindig-

de teams van de 2e klasse E, I C

en H (gewest zuid) spelen met de

op de tiende plaats geëindigde

teams van de le klasse C en D
(gewest zuid), in een halve com-

petitie, om x plaats(en) in de je

klasse;

De op de elfde en twaalfde plaats

geëindigde tea ms degraderen

naar de 3e klasse;

De op de tiende plaats geèindig-

de teams van de 2e klasse A, B, C

en D (gewest noord) spelen met

de op de tweede plaats geëindig-

de van de 3e klasse dames A, B,

C, D en E en heren A, B, C en D

(gewest noord) in een halve com-

petitie, om x plaats(en) in de 2e

klasse;

o De op de tiende plaats geëin-

digde teams van de 2e klasse E, F,

C en H (gewest zuid) spelen met

de nummers twee van de 3e klas-

se J, K, L, M, N, 0 en P (gewest

zuid), in een halve competitie,

om x plaats(en) in de 2e klasse;

o Bij versterkte degradatie uit de

1e klasse zullen, indien noodzake-

lijk, niet de nummers tien, maar

de nummers negenf acht, etc.,

deelnemen aan de

promotie/degradatiewedstriiden;
e lndien het aantal beschikbare

plaatsen groter is dan het aantal

deelnemers aan de promotie/

degradatiewedstrijden, wo rden

deze plaatsen opgevuld door de

nummers drie uit de 3e klasse.

(indien noodzakelilk zullen er

beslissin gswedstrijden plaatsvin-

den).

3e klasse dames
(gewest Zuld)

ln het seizoen 1999/2000 wordt
het aantal poules in de 3e klasse

teruggebracht naar zes poules.

De kampioenen promoveren

automatisch naar de 2e klasse;

De op de tweede plaats geëindig-

de teams spelen rnet de nummers

tien van de 2e klasse, in een halve

competitie om x plaats(en) in de

2e klasse; De op de tiende, elfde

en twaalfde plaats geèindigde

teams degraderen naar de 4 e

klasse; De op de negende plaats

geëindigde teams spelen met de

nummers drie van de 4e klasse, in

een halve competitie, om x
plaats(en) in de 3e klasse;

Bij versterkte degradatie uit de 2e

klasse zullen, indien noodzakelijk,

niet de nummers negen, maar de

nummers acht, zeven, etc., deel-

nemen aan de promotie/degmda-

tiewedstriiden; lndien het aantal

beschikbare plaatsen groter is dan

het aantal deelnemers aan de

prom otie/deg radatie-wedstrijden,

worden deze plaatsen opgevuld

door de nummers vier uit de 4e

klasse. (indien noodzakelif k zullen

er beslissingswedstrif den plaats-

vinden).

3e klasse heren
(gewest Zuld)

ln het seizoen 199912000 zal er

weer een 4e klasse worden inge-

steld.
. De kampioenen promoveren

naar de 2e klasse;

o De op de tweede plaats geëin-

digde teams spelen met de num-

mers tien van de 2e klasse, in een

halve competitie, om x plaals(en)

in de 2e klasse;

. De nummers acht, negen, tien,

elf en twaalf degraderen naar de

4e klasse;

. De nummers zeven spelen, in

toernooivorm, om x plaats(en), in

de 3e klasse;

. Bij versterkte degradatie uit de

2e klasse zullen, indien noodzake-

lijk, niet de nummers zeven, maar

de nummers zes deelnemen aan

de promotie/degradatiewed-

strijden; lndien het aantal beschik-

bare plaatsen groter is dan het

aantal deelnemers aan de promo-

tie/deg radatiewed- strijden, dan

spelen de nummers acht, in toer-

nooivorm, om x plaats(en), in de

3e klasse.

4e klasse
dames/heren
(gewest Noord)

. De kampioenen promoveren

automatisch naar de 3e klasse;

. De op de tweede plaats geëin-

digde teams van de 4e klasse

dames A, B, C, D, E en F en heren

A, B, C en D spelen met de op de

tiende plaats geëindigde teams

van de 3e klasse dames A, B, C, D

en E en heren A, B, C en D, in

een halve competitie, om x

plaats(en) in de 3e klasse.

4e klasse dames
(gewest Zuld)

De kampioenen en de nummers

twee promoveren naar de 3e klas-

se; De nummers drie spelen met

de nummers negen van de 3e

klasse, in een halve competitie,

om x plaats(en) in de 3e klasse.
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CONTRIBUTIE
1) Tlfdstlp betatlng:

betalen voor 'l oktober : hele jaar I 1e halfjaar
voor 'l februari : 2e halfjaar

2) Categorleën gekoppetd aan leeftljdslndefing van de bond:
voor het seizoen 1998-1 999 houdt dit in:
Senioren geboren voor j-lO-l9gO
A/B-junioren geboren op of na l -l O-19g0
C/D/E-junioren + mini's geb. op of na 1-l O-l 9g4

3) Contributle
De verschuldigde contributie per lid is exclusief de bondscontributie en wordt aan het begin van het sei
zoen bepaald aan de hand van zijnlhaar geboortedatum en blijft gedurende het gehele seizoen onge-
wijzigd.

4, Bondscontrlbutle:
De bondscontributie voor het seizoen 

.l 
99g_l 999 bedraagt:

Senioren geboren vóór 01-l O-l9gO Í 60,00
A-junioren geboren op of na Ol-10-19g0 Í 4O,OO

B-junioren geboren op of na Ol _10_.l9g2 / 30,00
C-junioren geboren op of na Ol-10_'1994 Í 25,00
D/E-junioren geboren op of na 01-10-i 9g6 Í 2S,OO

Mini's geboren op of na 0l -1 0-1 9gg Í 15,00
Recreanten Í js,OO

Vereniginglid Í 1 S,OO

De bondscontributie moet voor I december van het lopende seizoen worden betaald
hele jaar.

5) Beëlndlglngtldmaatschap:

en geldt voor het

Schriftelijk bij de ledenadministratie een maand voor de onder punt 1 genoemde data, anders is contribu-
tie voor het lopende half jaar verschuldigd. Eenmaal betaalde bondscontributie kan bij tussentijds beëin-
digen van het lidmaatschap niet worden teruggevorderd.

6) Acceptglro:
Degenen die de vereniging niet gemachtigd hebben tot automatische incasso ontvangen een acceptgiro
kaartvoordecontributieinning.Peracceptgirokaartwordt/ l,25inrekeninggebrachtinverbandmet
administratie- en incassokosten, Bij een aanmaning worden incassokosten in rekeninq gebracht van f S,--
per aanmaning.

7) Ultzonderlngen
Bij blessures c.q. zlvangerschap dient normaal contributie betaald te worden, echter: contributie kan wor
den gerestitueerd wanneer men langer dan 3 maanden niet kan volleyballen. Dit geschiedt uitsluitend na
een schrifteli.ik verzoek daartoe aan en met toestemming van het bestuur, waarna de contributie terugbe -
taald wordt onder aftrek van de bondscontributie en administratiekosten (vezoek om terugbetaling over-
een reeds afgesloten seizoen is niet meer mogelijk).

Í260,--
Í 2Oo,--

Í 145,--

Recreanten

Ereleden
Í 160,--

gratis

8) lnschrljfgeld:
Senioren

Recreanten
: f 2O,-

: f 15,-

9) Betallngen:
VSB bank nr. 93.60.37.318
(Giro van de VSB bank nr 809604)

A- t/m E-junioren/mini's : / .l5,--

1o) contactpersoon: R. Hofland, Einthovenlaan 17,7002 HE Doetinchem, tel: 3332og.

Reglement seizoen'g&-'gg




